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ÇOCUK YAŞTA
EVLİLİKLERİN
ÖNLENMESİ
18 yaşını doldurana kadar her
insan çocuktur ve çocukların
evlendirilmesi yasaktır.

اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻄﻔﻞ

ﻣﻨﻊ
زواج اﻷﻃﻔﺎل
ﻛﻞ ﻣﻦ مل ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
 وﻣﻤﻨﻮع. ﻋﴩ ﻳﻌﺘﱪ ﻃﻔﻼ
.ﺗﺰوﻳﺞ اﻷﻃﻔﺎل

ﻣﺎ ﻫﻲ أﺻﻮل اﻟﺰ
واج ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧﻳﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ؟

Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre
evlilik usulleri nelerdir?

● ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﺰواج ﻟﻸﺻﻮل و
.اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﱰﻛﻴﺔ

● Evlenmek isteyen mülteciler Türk
kanunlarına ve usullerine tabidir.
● Türk Medeni Kanunu’na göre yasal evlilik
yaşı 18’dir ve sadece yetkili görevliler
tarafından yapılan resmi evlilik işlemleri yasal
olarak tanınır. 18 yaşından önce evlilik ise
yasa dışıdır. Ergin (reşit) olmayanların ve
sınırlı yeteneğe sahip kişilerin evlenmek için
yasal temsilcilerinin onayını almaları gerekir.
Sadece makul muhakeme yapabilen ve ayırt
etme yeteneğine sahip kişilerin evlenmesine
izin verilir.
● Yakın akrabalar arasında evlilik yasaktır.
● Yasal yaşın (18) altındaki çocuklarla evlilik
yasa dışıdır. 18 yaşına ulaşmayan reşit
olmamış bir kişiyle cinsel nitelikteki eylemler
cinsel istismar olarak değerlendirilir ve cezaya
tabidir.

● إن ﺳﻦ اﻟﺰواج اﻟﻘﺎﻧﻮين ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪين اﻟﺗﺮيك
 وﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮين ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺬ. ﺳﻨﺔ18 ﻫﻮ
 واﻟﺰ.ي ﺗﻢ ﻋﻘﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﻳﻦ ﻓﻘﻂ
واج اﻟﺬي ﺗﻢ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﺜﻣﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩة ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ
 واﻷﺷﺨﺎص ﻏري اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ واﻟﺬﻳﻦ ميﻠﻜﻮن أ.ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﻫﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪودة إذا أرادوا اﻟﺰواج ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا
 وﻻﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺰواج إﻻ.ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻳﻦ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
.ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ وميﻠﻜﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﻣﻴﻴﺰ
.● ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺰواج ﺑني اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ
● إن زواج اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟﺜامﻧﻴﺔ ﻋﴩة
 واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.( ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن18)
 ﺳﻨﺔ( ﻳﺘﻢ18) ﻣﻊ ﺷﺨﺺ مل ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ
ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ وﻳﺨﻀﻊ
.ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
 وﻳﺨﻀﻊ،● إن ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
.ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺠﻦ

● Birden fazla kişiyle evlilik (çokeşlilik) yasa
dışıdır, mahkûmiyet dâhil cezaya tabidir.

çocuk yaşta
evlilik nedir?
Taraflardan birinin veya
ikisinin 18 yaşından küçük
olduğu evliliktir.

ﻣﺎ ﻫﻮ زواج
اﻷﻃﻔﺎل؟

ﻫﻮ اﻟﺰواج اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ أﺣﺪ ا
ﻟﻄﺮﻓﻳﻦ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ ا
.(18) ﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩ

Neden çocuk yaşta
evlilik olmamalı?

çocuk
yaşta
evlilik,

yasadışıdır.
bir suçtur, çocuk istismarı
olarak sayılır.
çocuğun çocukluk hakkını
elinden alır.
kız ve erkek çocuklarının, başarılı
yetişkinler, eşler ve ebeveynler
olarak büyümelerini engeller.
olağan eğitim ve istihdam
imkânlarına erişimi engelleyici bir
faktördür.
her durumda ve özellikle de
çocuğun hamile kalması
durumunda ruh ve beden sağlığını
ciddi şekilde tehdit eder.

Çocuk istismarı ve
çocuklara yönelik
cinsel istismar suçu
ne demektir?
Çocuk istismarı, çocuğa zarar veren, çocuğun
ﬁziksel, duygusal, cinsel gelişimini engelleyen ya
da kısıtlayan, kasıtlı ya da kasıtsız eylem ve
eylemsizliklerinin tümüdür. Çocuk yaştaki kişiyle
yapılacak gayriresmî bir “evlilik” Türk Ceza
Hukukunda ‘çocuk istismarı’ olarak değerlendirilir.
Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu şöyle
tanımlanmıştır:

ﳌﺎذا ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻟﺰواج
ﰲ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ؟
.ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
. ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺮميﺔ و اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻷﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺪ ا
 وميﻨﻊ منﻮ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻛﻮر.ﻟﻄﻔﻞ
واﻹﻧﺎث ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺑﺎﻟﻐني وأزواج
.وآﺑﺎء ﻧﺎﺟﺤني

إن اﻟﺰواج
ﰲ ﺳﻦ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

إﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ميﻨﻊ اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﺘﻠﻘﻮا
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻟﻮﺻﻮل
.إﱃ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘوﻇﻴﻒ
وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال وﺧﺎﺻﺔ إذا
ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا ﺳﻴﻬﺪد
ﺻﺤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
.ﺟﺪي

ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺘﻐﻼل
اﻷﻃﻔﺎل وﺟﺮميﺔ
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ
ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻃﻔﺎل؛ ﻫﻮ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺤﺮﻛﺎت
 وﺗﻘﻴﺪ أو،اﳌﻘﺼﻮدة أو ﻏري اﳌﻘﺼﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺆذي اﻟﻄﻔﻞ
 إن اﻟﺰواج ﻏري.متﻨﻊ منﻮه اﻟﻔﻴﺰﻳﺎيئ واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﺠﻨﴘ
اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻳﺘﻢ
اﻋﺘﺒﺎره اﺳﺘﻐﻼل ﺟﻨﴘ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
.اﻟﱰيك
وﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﺸﻜﻞ
:اﻟﺘﺎﱄ

● On beş yaşını tamamlamamış küçük yaşta
birine veya on beş yaşını tamamlamasına
rağmen bu gibi eylemlerin yasal önemini ve
sonuçlarını anlama yeterliliğine sahip olmayan
birine karşı cinsel mahiyette bir eylem,

● ﻫﻮ أي ﻓﻌﻞ ﺟﻨﴘ ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺻﻐري ﰲ اﻟﺴﻦ
أو مل ﻳﻜﻤﻞ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أو ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﴩة وﻟﻜﻦ ﻻﻳﺪرك و ﻻ ﻳﻌﻲ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬه
.اﻷﻓﻌﺎل وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

● Diğer çocuklara karşı zorlama, tehdit, aldatma
yoluyla veya çocuğun iradesini etkileyen başka
herhangi bir yolla ortaya çıkan cinsel eylemlerdir.

● ﻫﻮ أي ﻓﻌﻞ ﺟﻨﴘ ﺿﺪ اﻻﻃﻔﺎل اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
 أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ،اﻹﺟﺒﺎر واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺨﺪاع
.إرادة اﻟﻄﻔﻞ

Çocuğa yönelik
cinsel istismar
suçunun cezası
nedir?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺟﺮميﺔ اﻻﻋﺘﺪاء
اﻟﺠﻨﴘ ﻋﲆ
اﻟﻄﻔﻞ؟

● Bir çocuğu cinsel açıdan istismar eden
kişinin cezası 8 ila 15 yıl arası hapis
cezasıdır.

● إن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﻄﻔﻞ
15  إﱃ8 ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻫﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﱰاوح ﺑني
.ﺳﻨﺔ

● Anne ve baba bakımından, suça
azmettiren veya suça iştirak eden
sıfatlarıyla ceza değerlendirmesi yapılır.
Suça iştirak eden kişi, suçun yarı
cezasından 8 yıla kadar; azmettiren kişi ise
en az işlenen suçun cezası ile
cezalandırılır.

● وﻳﺨﻀﻊ اﻷب واﻷم ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺤﺮﻳﻀﻬﻣﺎ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ أو اﺷﱰاﻛﻬام ﰲ ﻫﺬا ا
 اﳌﺸﱰك ﰲ اﻟﺠﺮميﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ.ﻟﺠﺮم
. ﺳﻨﻮات8 ﺗﱰاوح ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮميﺔ وﺣﺘﻰ
واﻟﺬي ﺣﺮض ﻋﲆ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬا اﻟﺠﺮم ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ
.ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ

● On beş yaşını bitirmiş olan çocukla,
zorlama, tehdit veya hile olmadan cinsel
ilişkide bulunan kişi ise reşit olmayanla
cinsel ilişki suçunu işlemiş olur, 2 ila 5 yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

● اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﻔﻞ أﺗﻢ
،ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﴩ ﺑﺪون إﺟﺒﺎر أو ﺗﻬﺪﻳﺪ أو ﺧﺪاع
،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎً ﻟﺠﺮم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﴏ
5 وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺗﱰاوح ﺑني ﺳﻨﺘني إﱃ
.ﺳﻨﻮات

● Aile Hukukuna göre anne ve babanın
temel olarak çocuğa eğitim sağlama
yükümlülüğü ile bakım ve giderlerini
sağlama yükümlülüğü bulunur. Anne ve
babanın bu yükümlülüklerine uygun
davranmaması hem tazminat hem ceza
sorumluluklarını doğurur.
● Çocuk yaşta evlilik çocuğun eğitim ve
öğretim hakkının engellenmesine sebep
olmuşsa, çocuk yaşta evliliğe sebep olan
anne ve baba bakımından suç oluşur,
cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.
● Anne ve babanın hukuka uygun olmayan
çocuk yaşta evlilik karşısında suskun
kalmaları veya evliliğe sebebiyet vermeleri,
Türkiye’de uygulanmakta olan Aile
Hukukundan doğan bakım, eğitim veya
destek olma yükümlülüklerini yerine
getirmemelerinin bir sonucu, bu
yükümlülüklerinin ihlali olarak
değerlendirilebilir. Bu halde, şikâyet olduğu
durumda, TCK 233. maddeye göre, bir yıla
kadar hapis cezası ile yargılanırlar.

● وﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﴎة ﻓﺈن اﻷب واﻷم ﻣﻠﺰﻣﺎن
ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎﳼ ﺑﻀامن ﺗﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ ورﻋﺎﻳﺘﻪ
 إن مل ﻳﺘﴫف اﻷﺑﻮان وﻓﻖ ﻫﺬه.وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻪ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬام اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺎدي
.واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
/ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﺣﻘﻪ/● إذا ﺗﺴﺒﺐ زواج اﻟﻄﻔﻞ
 ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ،ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺟﺮميﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺘﻌﺮﺿﺎن ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺗﱰاوح ﺑني
. ﺳﻨﻮات5 ﺳﻨﺘني إﱃ
● إذا ﺻﻤﺖ اﻷﺑﻮان ﻋﲆ زواج ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﰲ
 ﻓﻬﻣﺎ،ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ أو ﺗﺴﺒﺒﺎ ﰲ وﻗﻮع ﻫﺬا اﻟﺰواج
ﻳﻌﺘﱪان ﺑﺄﻧﻬﻣﺎ مل ﻳﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ رﻋﺎﻳﺔ
 وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ،اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ أو دﻋﻤﻪ
 وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ و.ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك واﺧﻼل ﺑﻬﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي ﺷﻜﻮى ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓﺈﻧﻪ
 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن233 ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﻦ وﻓﻖ اﳌﺎدة
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﱰيك واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
.ﳌﺪة ﺗﺼﻞ إﱃ ﺳﻨﺔ

bildirim
yükümlülüğü
Çocukların cinsel istismarına
yönelik adli süreç, çocuğun ya da
veli/vasisinin şikâyetini gerektirmez.
Öğretmen, doktor hemşire, sosyal hizmet
uzmanı, polis vb. ve bunlar dışında da söz
konusu istismara tanıklık eden herkes
çocuk istismarını ve şüphesini Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
إن اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ
Bakanlığı’na bildirmekle
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل ﻻﻳﺘﻄﻠﺐ
sorumludur.

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺑﻼغ

.ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ أو ﻣﻦ وﱄ ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ
 اﻷﺧﺼﺎيئ، اﳌﻤﺮﺿﺔ، اﻟﻄﺒﻴﺐ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﻠﻢ
 ﻓﺈن ﻛﻞ،ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﴩﻃﻲ وﻏريه
ﺷﺨﺺ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﲆ ﺣﺎدﺛﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﺟﻨﴘ أو
ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻳﺠﺐ
 واﻟﻌﻤﻞ،ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺒﻠﻎ وزارة اﻷﴎة
.واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ

Çocuk yaşta
evlilikler ve çocuk
istismarı ile ilgili
bildirim nerelere ve
nasıl yapılabilir?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı: Bakanlık bünyesindeki Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve illerde
kurulu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlükleri bünyesindeki Çocuk
Hizmetleri birimlerine, Sosyal Hizmet
Merkezlerine ve Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezlerine yazılı dilekçe ile
başvurulabilir. Özellikle anonim
bildirimlerde Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı sosyal destek hattı
olan 183 numaralı iletişim hattı
kullanılabilir.

إﱃ أي ﺟﻬﺔ وﻛﻴﻒ
ﻳﺘﻢ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﺰواج ﰲ ﺳﻦ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﺳﺘﻐﻼل
اﻷﻃﻔﺎل؟
 واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت،وزارة اﻷﴎة

 ميﻜﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﺧﻄﻴﺔ إﱃ:اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
وﺣﺪات ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻴﺔ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﻔﻞ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ
 وإﱃ وﺣﺪات ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻮزارة
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻸﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت
 وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت،اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 و. وﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ،اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 ميﻜﻦ. ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻹﺑﻼغ اﳌﺠﻬﻮﻟﺔ
 ﺧﻂ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ183 اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت
.اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM): İl bazında Sağlık
Bakanlığı’na bağlı hastaneler bünyesinde,
cinsel istismara uğrama şüphesi altındaki
mağdur çocukların, ifade alma, adli muayene
ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek
merkezde yapılması için planlanan yerlerdir.
Sağlık Kuruluşları: (hastane polisleri,
doktorlar, diğer sağlık personeli,
hastanelerdeki sosyal hizmet uzmanları,
Göçmen Sağlık Merkezleri, Aile Hekimlikleri
vs): Sağlık kuruluşları hem ilgili mevzuat
çerçevesinde suç teşkil eden durumları
bildirim hem de süreç içinde ihmal ve istismar
mağduru çocuklara sağlık hizmeti vermek için
görevli kurumlardır. Bu bağlamda
başvurulabilecek sağlık kuruluşları arasında;
toplum sağlığı kuruluşları, aile sağlığı
kuruluşları, devlet hastaneleri, göçmen sağlığı
merkezleri, üniversite hastaneleri, özel
hastaneler ile eğitim ve araştırma hastaneleri
sayılabilir.
Emniyet Müdürlükleri ve Karakollar: İl Emniyet
Müdürlüklerine bağlı şubeler ve karakollarda
polis, suç iddialarının kovuşturmasıyla ilgili
görev yapmaktadır.
Cumhuriyet Savcılıkları: Cumhuriyet Savcısı,
suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte
devlet adına araştırma ve soruşturma
faaliyetinde bulunmak, kamu davasının
açılmasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava
açmak ve yürütmek, mahkemelerin verdiği
kararları yerine getirmek ve kanunla kendisine
verilen diğer görevleri yapmak durumunda
olan ve yürütme erki içinde yer alan bir devlet
memurudur.
CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi):
Herhangi bir şikâyet başvurusu, dilek, şikâyet,
öneri, bürokratik işlemlerde tıkanıklık gibi
mağduriyet yaşanan bir konuda şikâyetin
doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına
iletilebilmesi için kurulmuştur. Yapılan bir
başvuruya doğrudan geri bildirim için en fazla
30 gün içinde geri dönüş sağlanabilmektedir.
Merkeze “+9(0)312 525 5555” numaralı
telefondan veya http://www.tccb.gov.tr/
internet adresinden ulaşılabilir.

 ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه:(ÇİM) ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻃﻔﺎل
اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻌﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﰲ
ﻣﺮﻛﺰ واﺣﺪ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺠﻮاب اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ أو اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻼﻋﺘﺪاء
 واﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع،اﻟﺠﻨﴘ
.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
، اﻷﻃﺒﺎء، )ﴍﻃﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ:اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
 اﻷﺧﺼﺎﺋﻳﻦ اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻴ،وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ
 وﻃﺒﺎﺑﺔ،ﻳﻦ ﰲ اﳌﺸﺎﰲ وﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ: (اﻷﴎة وﻏﻳﺮﻫﺎ
اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮميﺔ ﰲ اﻃﺎر ا
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮين وﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
 إن اﳌﺮاﻛﺰاﻟﺘﻲ ميﻜﻦ.ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻫﻣﺎل واﻻﺳﺘﻐﻼل
 ﻣﺆﺳﺴﺎ:ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀامر ﻫﻲ
، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺤﺔ اﻷﴎة،ت ﺻﺤﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ
، ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ،اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، واﳌﺸﺎﰲ اﻟﺨﺎﺻﺔ،اﳌﺸﺎﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
.اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ
 ﻳﻘﻮم رﺟﺎل اﻷﻣﻦ:ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻷﻣﻦ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
واﻟﴩﻃﺔ ﰲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺎت أﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت
وﰲ ﻣﺨﺎﻓﺮ اﻟﴩﻃﺔ مبﻬﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ
.اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
 اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم:اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺳﻢ
،اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻮر وﺻﻮل اﻻﺑﻼﻏﺎت ﻋﻦ ذﻟﻚ
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴩوط اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ رﻓﻊ دﻋﻮى
 وﻫﻮ.ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى واﻻﴍاف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﳌﺤﺎﻛﻢ وأداء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ
.اﻟﻘﺎﻧﻮن

( ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔCİMER) ﺟﻴﻤﺮ
 ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻘﺒﻮل:اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺗﻀﻢ اﻟﺮﻏﺒﺎت واﻟﺸﻜﺎوى واﻻﻗﱰاﺣﺎت
وﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎين ﻣﻨﻬﺎ
اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت
.ﻣﺒﺎﴍة إﱃ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
 ﻳﻮم ﻋﲆ30 وﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل
.أﻗﴡ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
“+9(0)312 525 5555” :رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﳌﺮﻛﺰ
http://www.tccb.gov.tr/ :ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

YİMER (Yabancılar İletişim Merkezi – 157):
Yabancıların vize, ikamet, uluslararası koruma,
geçici koruma gibi konularda sordukları tüm
sorulara yanıt bulabilecekleri telefon hattı
YİMER 157, aynı zamanda insan ticareti
mağdurlarına yönelik ihbar ve yardım hattı
olarak da hizmet vermektedir. Bunun dışında
YİMER 157, acil yardıma ihtiyaç duyan
yabancılara ilgili kolluk kuvvetleriyle koordineli
şekilde yardım sağlamaktadır. Gereken
durumlarda yabancıların kolluk birimleriyle
temasa geçebilmesi adına dolaylı olarak
tercüme hizmeti de sunmaktadır.

Çocuğun korunması
için mahkemelerce
alınabilecek koruyucu
ve destekleyici
tedbirler nedir?
Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici
tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi,
bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerel
teşkilatı ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine
veya re'sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir.
Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici
tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına
alınmasına da karar verebilir. Koruyucu ve
destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi
aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik
danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma
konularında alınacak tedbirlerdir.
● Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından
sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri
ile ilgili sorunlarının çözümünde yol
göstermeye,
● Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna
gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve
meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya
sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek
sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da
özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,

-)ﻳﻴﻤﺮ

YİMER

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮاﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ

 إن ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻋﱪ ﺧﻂ:(157
( ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ157 YİMER ) ﻳﻴﻤﺮ
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺷرية
 واﻟﺤامﻳﺔ، واﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻗﺎﻣﺘﻬﻢ
 وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺨﻂ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ،اﳌﺆﻗﺘﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻏﺎﺛﺔ واﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺑﻼﻏﺎت
 ﻓﻴﻘﺪم.واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺒﴩ
اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وﺣﺪات اﻟﻘﻮات اﳌﺴﺎﻋﺪة
أي ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت
 وﻳﻘﺪم أﻳﻀﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱰﺟﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ.اﻟﻄﺎرﺋﺔ
.ﺗﻮاﺻﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻊ وﺣﺪات اﻟﻘﻮات اﳌﺴﺎﻋﺪة

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺪاﺑري
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣامﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻞ؟
إن ﻗﺮارات ﺗﺪاﺑري أو ﺗﺤﻔﻈﺎت اﻟﺤامﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﴈ
 أو اﻟﺸﺨﺺ، اﻟﻮاﴆ،ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺐ أم أو واﻟﺪ اﻟﻄﻔﻞ
 أو ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺐ،اﳌﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل أو ﺑﻨﺎء
.ﻋﲆ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ميﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﴈ اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﺗﺪﺑري اﻟﺤامﻳﺔ و دﻋﻢ
.اﻟﻄﻔﻞ أن ﻳﻘﺮر وﺿﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أﻳﻀﺎ
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاﺑري اﻟﺤامﻳﺔ و اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻻﺳﺘﺸﺎرة
واﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻻﻳﻮاء اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻀامن ﺣامﻳﺔ
.ًاﻟﻄﻔﻞ ﰲ وﺳﻂ أﴎﺗﻪ أوﻻ
 وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎرﺷﺎد اﻟﺸﺨﺺ:● أﻣﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎرة
اﳌﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﻔﻞ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
،ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ
 أن ﻳﺘﻢ ارﺳﺎل اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ:● أﻣﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺪاوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎر أو ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ
 أو ارﺳﺎﻟﻪ إﱃ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺮف واﳌﻬﻦ،اﻻﺑﺎﺗﺔ
 أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ،ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺴﺐ ﻣﻬﻨﺔ وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ
 أو ﺗﻮﻃﻴﻨﻪ،ﻟﺼﺎﻧﻊ أو ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻨﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﳌﻬﻨﺔ
ﰲ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ رﺳﻤﻲ أو ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘﻄﺎع
،ﺧﺎص

● Bakım tedbiri, çocuğun bakımından
sorumlu olan kimsenin herhangi bir
nedenle görevini yerine getirememesi
hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım
yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden
yararlandırılması veya bu kurumlara
yerleştirilmesine,
● Sağlık tedbiri, çocuğun ﬁziksel ve ruhsal
sağlığının korunması ve tedavisi için
gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve
rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan
maddeleri kullananların tedavilerinin
yapılmasına,
● Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan
çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede
olan hamile kadınlara uygun barınma yeri
sağlamaya yönelik tedbirlerdir.
Tedbirin uygulanması, 18 yaşın
doldurulmasıyla kendiliğinden sona
erer. Ancak hâkim, eğitim ve
öğrenimine devam edebilmesi için ve
rızası alınmak suretiyle tedbirin
uygulanmasına belli bir süre daha
devam edilmesine karar verebilir.
Mahkeme, korunma ihtiyacı olan
çocuk hakkında, koruyucu ve
destekleyici tedbir kararının yanında
velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve
kişisel ilişki kurulması hususlarında
da karar vermeye yetkilidir.

 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺨﺺ:● أﻣﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﳌﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻪ ﻷﺳﺒﺎب
 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻃني اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت،ﻣﻌﻴﻨﺔ
 أو ﻳﺘﻢ،رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﴎة اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا
،اﳌﻮﺿﻮع
 أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ:● أﻣﺮ اﻟﺼﺤﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ أو اﻟﺪامئﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣامﻳﺔ
،ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ
،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ وﻣﺪﻣﻨﻲ اﳌﺨﺪرات
 وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪاﺑري اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺄﻣني:● أﻣﺮ اﻻﻳﻮاء
ﻣﻜﺎن ﻻﻳﻮاء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟﺬي
 أو ﻣﻜﺎن ﻻﻳﻮاء اﻟﻨﺴﺎء،ﻻميﻠﻜﻮن ﻣﺄوى ﻟﻬﻢ
.اﻟﺤﻮاﻣﻞ اﻟﻠّﻮايت ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ﰲ ﺧﻄﺮ

إن ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑري ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎيئ
ﻋﻨﺪ وﺻﻮل اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻦ اﻟﺜامﻧﻴﺔ
 وﻟﻜﻦ ميﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﴈ أن ﻳﻘﺮر.ﻋﴩة
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑري ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ
.ﴍﻳﻄﺔ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﺮار اﻟﺘﺪﺑري اﻟﻮﻗﺎيئ
واﻟﺪاﻋﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج
 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﺗﺨﺎذ، إﱃ اﻟﺤامﻳﺔ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ
واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﻨﻔﻘﺔ وأﻣﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ
.اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ

ACİL KORUNMA
kararı
Çocuğun derhâl korunma altına alınmasını
gerekiyorsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı yerel teşkilatı devreye girer. Çocuk kurum
tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil
korunma kararının alınması için Kurum tarafından, en geç beş
gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Talep hakkında üç gün
içinde karar verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına
ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir.
Acil korunma kararı en fazla 30 günlük süre ile sınırlı olmak üzere
verilebilir. Bu süre içinde Kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme
yapılır. Kurum, yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı
alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki
görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. Çocuğun,
ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen
başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar verilir.
Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması
gerektiği sonucuna varırsa hâkimden
koruyucu ve destekleyici tedbir kararı
verilmesini talep eder.

ﻗﺮار
اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

 ﻓﺈن وزارة اﻷﴎة،إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ وﺿﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎﴍة
 وﺑﻌﺪ وﺿﻊ ا.واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
ﻟﻄﻔﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﴈ ﻣﺤﻜﻤﺔ
. أﻳﺎم ﻛﺤﺪ أﻗﴡ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ5 اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻇﺮف
 ﻗﺪ ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﴎﻳﺔ.ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
.ﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﻄﻔﻞ و ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ
 وﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼ.وميﻜﻦ اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺤﻣﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﳌﺪة ﺗﻜﻮن ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺜﻼﺛﻳﻦ ﻳﻮم
 وإذا ﺛﺒﺖ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ.ل ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﺟﺘﻣﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ
 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻗﺎﴈ،ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻧﻪ ﻻداع ﻻﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻳﺮ وﺗﺤﻔﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﻄﻔﻞ
 إن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ.رأﻳﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ان ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
أﴎﺗﻪ أو ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أو اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ اﻵﺧﺮون ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺎﻟﺬي ﻳﻘﺮرﻫﺎ ﻫﻮ
.اﻟﻘﺎﴈ
إذا وﺻﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻮﺟﻮب اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑري وﺗﺤﻔﻈﺎت ﺣﻮل
اﻟﻄﻔﻞ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﴈ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺻﺪار ﻗﺮار ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ﺗﺪاﺑري
.ﺗﺸﻤﻞ ﺣامﻳﺔ ودﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ

çocuğun
yüksek yararını
gözetme ilkesi
Özellikle çocukları uzun vadede
etkileyebileceği düşünülen kararları alırken dikkat
edilmesi gereken rehber prensiptir. Bu prensibe
uygun bir değerlendirme en basit anlamda, çocukla
ilgili alınan tüm kararlarda ve atılan tüm adımlarda
her zaman çocuğun iyilik halinin, faydasının ön
plana alınması anlamına gelmektedir.
Çocuğun iyilik hali, onun fiziksel ve
duygusal güvenliğinin bir bütün
olarak temin edildiği koşullarda
sağlanacaktır.

ﻣﺒﺪأ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻄّﻔﻞ

إن ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺒﺪا اﳌﺮﺷﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ
أﺧﺬه ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺛﻨﺎء اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ
 إن.ميﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻮ اﻋﻄﺎء
اﻷوﻟﻮﻳﺔ إﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ ورﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﺮارات وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﰲ ﺣﻖ
 وﻻميﻜﻦ ﺿامن رﻓﺎﻫﻴﺔ وﺳﻌﺎدة.اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻄﻔﻞ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿامن أﻣﻨﻪ اﻟﺒﺪين
.واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﲇ

BAŞVURULACAK YERLER
Polis merkezleri, jandarma karakolları
Aile Mahkemeleri
Sağlık kuruluşları
Cumhuriyet Savcılığı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
Sosyal Hizmet Merkezleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri
Nüfus Müdürlükleri
Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
Baroların Adli Yardım Büroları
Kadın Örgütleri

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ

 اﳌﺨﺎﻓﺮ اﻟﺪرﻛﻴﺔ, ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻷﴎة واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﻮس
ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺮأة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
اﳌﻨﻈامت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

ACİL TELEFONLAR
Polis imdat - 155
Jandarma - 156
Ambulans – 112
Alo 183 (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Sosyal Hizmet Danışma Hattı)
Alo Baro – 444 26 18
Yabancılar İletişim Merkezi (YIMER) - 157

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

ﻫﻮاﺗﻒ اﻟﻄﻮارئ

155 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
156 - ﺣﺮس اﻟﺤﺪود
112 اﻹﺳﻌﺎف
 )ﺧﻂ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ183 أﻟﻮ
(ﻟﻮزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
444 26 18 ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
157 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

